FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL - FASSEB
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

02 - ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26/06/2018
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Realizou-se no dia vinte e seis de junho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na sala
da Comissão Própria de Avaliação, nas dependências da Faculdade Assembleiana do
Brasil, situada na Av. Curitiba com Rua Florianópolis - Vila Paraiso (Fama), cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, reunião da Comissão Própria de Avaliação, conforme edital
nº 06/2018. Estavam presentes: a presidente da CPA, Diessyka Fernanda Monteiro, e
os demais membros: Letícia Mainã Paula Silva, representante do corpo técnicoadministrativo, Dayane Ribeiro dos Santos, Representante do corpo discente, Dannilo
Ribeiro Garcês Bueno, representante da biblioteca, Agnaldo Moreira Pinto,
representante da comunidade externa; Prof. Gilmar Alonso Valério, representante do
corpo docente, nomeado em 18/06/18 pela portaria, que passa a assumir o cargo no
lugar do prof. Rogeh Alves Bueno. Ausências justificadas: não houve ausência. A
presidente da Comissão, profa. Diessyka F. Monteiro, iniciou dando boas vindas ao
novo integrante da comissão, Prof. Gilmar Alonso Valério, representante do corpo
docente, e fez menção da história dele como coordenador desta comissão no ano de
2015 a 2017/1. Foi apresentado a pauta da reunião: 1) Avaliar os resultados da
Autoavaliação 2018/1. 2) Discutir sugestões da CPA para as Políticas Acadêmicas
da FASSEB. 3) Aprovar atualização do Regulamento de Extensão. Em seguida,
para situar os novos membros da CPA das atividades desenvolvidas pela comissão, a)
fez-se uma breve exposição da última reunião na qual foi decidido os eixos que
comporia a Autoavaliação do primeiro semestre de 2018, sendo eles: a) Eixo 1Planejamento e Avaliação (dimensão 8); Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
(dimensão 1 – Missão e PDI; dimensão 3 – responsabilidade social); Eixo 3 - Políticas
acadêmicas. (dimensão 2 – política para ensino, pesquisa e extensão; dimensão 4 –
comunicação com a sociedade; dimensão 9 – política de atendimento aos discentes). b)
Após a exposição dos eixos, a coordenadora da Comissão, profa. Diessyka, ressaltou
que a participação da comunidade na avaliação institucional foi baixa, no geral apenas
43% da População participaram da pesquisa. A justificativa da pouca participação foi
devido a sala de informática estar em processo de reforma e manutenção dos
computadores, onde os alunos não puderam acessar os questionários a partir do
laboratório de informática da faculdade. c) Em seguida a coordenadora também
destacou a metodologia utilizada para análise dos questionários, considerando as
Potencialidades institucionais a serem mantidas quando a avaliação Positivo é igual ou
maior que 75%; os pontos a serem Desenvolvidos quando a avaliação Positivo é igual
ou maior que 50% e menor que 75%, considera-se que a questão não conseguiu atingir
padrão de qualidade exigido, e as Fragilidades Institucionais que merece Intervenções
urgentes quando a avaliação NEGATIVA for maior ou igual que 50%, considera-se que
o indicador necessita de intervenção imediata por parte da gestão, com implementação
de ações corretivas em caráter de urgência. Para este momento, a comissão entendeu
que seria necessário discutir apenas as fragilidades institucionais, no intuito de propor
ações coercitivas. Diante das fragilidades institucionais apontadas neste relatório, os
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membros da Comissão Própria de Avaliação consideram as seguintes implementações
para o plano de melhoria institucional: I) Ampliar a comunicação e divulgação de temas
sociais já realizados pela IES para as ações educativas e conscientização da
comunidade, visando a compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do
exercício pleno da liberdade e da democracia na Fasseb. II) Buscar parcerias com
bancos, instituições de financiamento e FIES a fim de atender a demanda de inclusão e
permanência de estudantes em situação econômica desfavorecida. III) Investir na
assistência de mídia com a finalidade de divulgar externa a imagem da Fasseb por meio
de TV, rádio, internet, Outdoor, redes sociais, e outros. IV) Instruir os colaboradores da
ouvidoria para uma atuação mais próxima dos alunos. V) Implementar Projeto de
Reciclagem para trabalhar atividades relacionadas à defesa e à preservação do meio
ambiente na FASSEB. Por fim, encerramos a reunião com a seguinte Deliberação do
dia: A) Aprovado novo Regulamento da CPA.

